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Samenvatting 

In opdracht van Aveco de Bondt heeft Transect b.v. in augustus 2019 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de De Run 5601 te Veldhoven (gemeente 

Veldhoven). Het archeologisch vooronderzoek bestaat hier uit een Archeologisch Bureauonderzoek 

(BO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO). De vraagstelling van deze onderzoeken is het 

specificeren van de archeologische verwachting van het plangebied en het toetsen en aanvullen van 

deze verwachting door middel van waarnemingen in het veld. 

• Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat het plangebied deels een hoge 

archeologische verwachting heeft voor de aanwezigheid van resten uit de periode Bronstijd-

Nieuwe Tijd. Dit is gebaseerd op de ligging van het plangebied op een dekzandwelving (langs de 

rand van een beekdal), de ligging van het dit deel van het plangebied in de historische kern van 

Veldhoven en de aanwezigheid van bebouwing op historisch kaartmateriaal sinds het begin van 

de 19e eeuw. Dit laatste kan er namelijk op wijzen dat er ook voor de 19e eeuw sprake van 

bebouwing kan zijn geweest. Het zuidelijk deel van het plangebied ligt in een zone waar een 

beekdalbodem ligt. Volgens de gemeentelijke kaart heeft dit gebied een lage archeologische 

verwachting omdat er naar verwachting grootschalige subrecente verstoringen hebben 

plaatsgevonden. indien een beekdal echter intact is, kunnen er nog wel archeologische resten 

aanwezig zijn, zoals sporen van landgebruik van nabijgelegen bebouwing en 

nederzettingsresten uit de periode Laat-Paleolithicum-Mesolithicum (de periode dat er sprake 

was van lagere grondwaterstanden). Wat betreft de aanwezigheid van resten uit 

laatstgenoemde periode is een volledige intactheid van de top van het dekzand noodzaak, 

aangezien bij de meest geringe verstoring resten uit deze periode al buiten context terecht 

kunnen zijn gekomen. 

• Aantoonbaar verstoord is in ieder geval de plaatsen waar het huidige, onderkelderde 

bedrijfspand staat en de plek waar riolering aanwezig is.  Daar is diep genoeg gegraven dat alle 

archeologische resten aanwezig zijn. De verwachting op die plaatsen is laag 

• Op basis van het veldonderzoek is de archeologische verwachting van het noordelijk en zuidelijk 

deel van het plangebied bevestigd. Het noordelijk deel heeft een hoge archeologische 

verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Bronstijd-Nieuwe 

tijd. Het accent ligt hier naar verwachting met name op de periode Late-Middeleeuwen en 

Nieuwe tijd vanwege de ligging in een historisch lint, de aanwezigheid van bebouwing op 

historisch kaartmateriaal en de aanwezigheid van een onvergraven humeus ophoogpakket. 

Resten die hier te verwachten zijn hangen naar verwachting samen met bebouwing en 

bewoning (huisplattegronden, afval- en waterkuilen, resten van houtbouw en steenbouw). 

Oudere resten zijn mogelijk door de latere activiteiten in het gebied aangetast. De lage 

verwachting in het zuidelijk deel is met name gebaseerd voor de kans op sporen van bewoning 

in dit deel van het plangebied. Sporen van landgebruik en dumps kunnen echter wel aanwezig 

zijn, aangezien onder het ophoogpakket in een boring de beekdalbodem nog aanwezig is (vanaf 

circa 150 cm -Mv). De sporen van landgebruik hangen naar verwachting samen met de 

bewoning en bebouwing die in het noordelijk deel van het plangebied heeft plaatsgevonden. 

De verwachting op die resten is zodoende vanwege de nabije aanwezigheid van bebouwing (en 

ook infrastructuur, de voorloper van de Run) juist hoog. 
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Advies 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd in het plangebied in het kader 

van de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied vervolgonderzoek uit te voeren. Het doel 

van dit onderzoek is het opsporen van grondsporen die met vroegere bewoning, bebouwing en/of 

sporen van landgebruik samenhangen. Het verdient de aanbeveling een dergelijk onderzoek in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek uit te voeren (inventariserend veldonderzoek, 

karterende/waarderende fase). 

Voor een gravend archeologisch onderzoek moet de onderzoeksstrategie op voorhand zijn vastgelegd 

in een Programma van Eisen, dat voor aanvang van het onderzoek is goedgekeurd door de bevoegde 

overheid (gemeente Veldhoven).  

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Veldhoven) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

Gemeentelijk selectiebesluit  (cf. Van der Weele en Kortlang, d.d. 07-04-2020) 

Aan de hand van de resultaten van het bureau- en booronderzoek en het hierboven opgestelde advies, 

heeft de gemeente Veldhoven – in dezen vertegenwoordigd door M. van der Weele en F.P. Kortlang – 

het volgende besloten: 

“Het onderzoek heeft aangetoond dat binnen het plangebied behoudenswaardige archeologische 

resten aanwezig kunnen zijn. Gravend archeologisch onderzoek is noodzakelijk om de archeologische 

verwachting te kunnen toetsen. Gezien de huidige inrichting is dat op dit moment nog niet mogelijk. 

Voor nu [wordt geadviseerd]: 

1) De dubbelbestemming archeologie in het op te stellen bestemmingsplan te handhaven met 

aangepaste planregels voor toekomstig onderzoek. 

2) Archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren als opstallen en verharding binnen het plangebied 

zijn gesloopt. Voor de ondergrondse sloop van gebouwen en voorzieningen dient de gemeentelijke 

richtlijn archeologie en sloop te worden nageleefd. 

3) Na sloop een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren ten einde een beeld te krijgen van de 

aanwezigheid, aard, omvang en behoudenswaardigheid van eventuele archeologische resten. Dit 

dient te worden vastgelegd in de voorwaarden voor de omgevingsvergunning.” 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Aveco de Bondt heeft Transect b.v.1 in augustus 2019 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan De Run 5601 te Veldhoven (gemeente Veldhoven). 

De aanleiding voor het onderzoek vormt het voornemen binnen het plangebied de huidige bebouwing 

te slopen en twee appartementencomplexen te realiseren. Hiervoor dient een 

bestemmingsplanwijziging plaats te vinden, aangezien momenteel in het plangebied een kantoorpand 

staat met daaromheen een parkeerplaats en groen. Deze zullen voor de beoogde ontwikkeling moeten 

wijken. Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke 

bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden 

verstoord. 

Volgens het bestemmingsplan ‘Veldhoven-dorp 2017’ heeft het plangebied deels een Waarde – 

Archeologie 2 en deels een Waarde – Archeologie 3. Voor gebieden met een Waarde Archeologie 2 

geldt dat in het kader van plannen die groter zijn dan 250 m2
 en die dieper reiken dan 40 cm -Mv een 

archeologisch onderzoek nodig is. Voor gebieden met een Waarde Archeologie 3 geldt pas een 

onderzoeksplicht waarbij de voorgenomen plannen groter zijn dan 2500 m2
 en die dieper reiken dan 

40 cm -Mv. Het plangebied heeft in totaal een oppervlakte van circa 7000 m2. Aangezien de 

herontwikkeling in het gebied de strengste planregels uit het bestemmingsplan overschrijdt, is een 

archeologisch onderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.1 en het voor dit onderzoek opgestelde Plan van Aanpak (Van der Sande, 

2019). 

 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.  

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom het plangebied, wordt de kans 

bepaald dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder 

andere het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve 

Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische 

informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de 

opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar 

geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze gegevens zijn aangevuld met 

relevante informatie uit achtergrondliteratuur en van lokale amateurs of verenigingen.  

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee in de loop van de tekst aan de hand van feitelijke informatie 

antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). Het inventariserend veldonderzoek 

is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1 (KNA 

4.1).
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Veldhoven  

Toponiem De Run 5601 

Gemeente Veldhoven 

Provincie Noord-Brabant 

Kaartblad 51W 

Kadastraal perceel VHV01 sectie B nr. 3180 

Centrumcoördinaat 156.445 / 379.682 

Oppervlakte plangebied Circa 7000 m2 

 

Binnen het archeologisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de bodemingrepen worden uitgevoerd. 

Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende gebied, in een 

straal van circa 500 m, dat bij het onderzoek wordt betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

landschappelijke, archeologische en (cultuur)historische situatie in het plangebied.  

Het plangebied ligt aan De Run 5601 in Veldhoven (gemeente Veldhoven). De ligging van het 

plangebied is weergegeven in figuur 1. Het omvat een kantoorpand met daaromheen parkeerplaatsen 

en groen. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dorpstraat, in het westen en in 

het zuiden door De Run. De overige begrenzing wordt gevormd door de grenzen van de aangrenzende 

percelen. Kadastraal gezien omvat het plangebied perceel VHV01 sectie B nr. 3180. Binnen het 

plangebied bestaan plannen de huidige bebouwing slopen en twee appartementencomplexen te 

realiseren. Het plangebied heeft in totaal een oppervlak van circa 7000 m2.  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart. Bron: 

PDOK. 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw twee 
appartementencomplexen 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

Verstoringsoppervlakte Circa 2200 m2 

Verstoringsdiepte 3,0 m -Mv 

 

Het voornemen bestaat om op het terrein aan De Run 5601 twee appartementencomplexen te 

realiseren. Hiertoe zal de huidige bebouwing, met een oppervlak van circa 1000 m2, worden gesloopt 

en de parkeerplaatsen verwijderd. 

Behalve bodemingrepen ten behoeve van de sloop van de oude gebouwen zal ten gevolge van de 

bouw van de appartementencomplexen ook plaatselijk een nog ongeroerde bodem verstoord worden. 

In het plangebied bestaan plannen om twee nieuwe appartementencomplexen te realiseren (figuur 2). 

Het zuidelijke appartementencomplex (rechts op figuur 2) zal een oppervlakte krijgen van circa 600 

m2. De begane grond van het noordelijke appartementencomplex (links op figuur 2) zal een 

oppervlakte krijgen van circa 1000 m2. De technische bouwtekening van het noordelijke 

appartementencomplex laat zien dat onder deze toekomstige bebouwing een kelder wordt aangelegd 

met een totaaloppervlakte van circa 1600 m2 en een diepte van 3,0 m -Mv (figuur 3). 

De kelder onder het noordelijke appartementencomplex komt voor circa 1000 m2 gelijk te liggen aan 

het grondoppervlak van de huidige bebouwing. Ongeveer 600 m2 wordt aangelegd op momenteel 

onbebouwd terrein. In totaal vinden met de sloop en nieuwbouw bodemingrepen plaats over een 

oppervlakte van circa 2200 m2. 

In het kader van de bestemmingsplanwijziging moet echter ook rekening worden gehouden met de 

archeologische potentie van het gebied. Aan de hand van onderhavig onderzoek kunnen besluiten 

worden genomen over het handhaven, wijzigen of schrappen van de bestaande dubbelbestemming op 

het gebied van archeologie.  
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Figuur 2: Plattegrond van de twee beoogde appartementencomplexen. Bron: Aveco de Bondt naar De Loods 
architecten en adviseurs.  

Figuur 3: Bouwtekeningen van de beoogde nieuwe bebouwing. Bron: Aveco de Bondt naar diederendirrix. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Veldhoven-Dorp 2017 

Onderzoeksgrens Deels > 250 m2 en dieper dan 40 cm -Mv en deels > 2500 m2 
en dieper dan 40 cm -Mv, 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 is het behoud en beheer 

van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in 

de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2021 in werking zal 

treden. 

Volgens het bestemmingsplan Veldhoven-dorp 2017 heeft het plangebied deels een Waarde – 

Archeologie 2 (noorden) en deels een Waarde – Archeologie 3 (zuiden). Deze zoneringen zijn 

gebaseerd op de waarden op de gemeentelijke archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaarten 

(2014; zie bijlage 2): 

• Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart is het noorden van het plangebied 

gekarteerd in een historische kern. Op de gemeentelijke beleidsadvieskaart valt deze zone binnen 

een ‘categorie 3: gebieden van hoge archeologische waarden’. 

• Het zuiden van het plangebied is op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart 

gekarteerd in een zone met een hoge archeologische verwachting. Op de beleidskaart is dit 

doorvertaald naar een ‘categorie 4: gebieden van hoge archeologische verwachting’. 

Voor gebieden met een Waarde Archeologie 2 (noorden) geldt dat in het kader van plannen die groter 

zijn dan 250 m2
 en die dieper reiken dan 40 cm -Mv een archeologisch onderzoek nodig is. Voor 

gebieden met een Waarde Archeologie 3 (zuiden) geldt pas een onderzoeksplicht waarbij de 

voorgenomen plannen groter zijn dan 2500 m2
 en die dieper reiken dan 40 cm -Mv. Met de 

voorgenomen plannen worden de strengste regels uit het bestemmingsplan overschreden, waardoor 

een archeologische onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Noord-Brabants zandgebied 

Geomorfologie Bebouwing met in de buurt beekdalbodems en 
dekzandvlakten (Beb, 2R5, 2M13)  

Maaiveldhoogte Circa 19,0 tot 20,0 m +NAP 

Bodem Bebouwing, in de buurt van gooreerdgronden, 
veldpodzolgronden, hoge en lage enkeerdgronden in 
leemarm fijn zand (kaartcode pZn21, Hn21, zEZ21en EZg21) 

Grondwatertrap III* 

 

Landschap 
Het plangebied ligt in het zuidelijke zandgebied, in de Roerdalslenk (Berendsen, 2005). De 

Roerdalslenk is een strookvormig tektonisch dalingsgebied met een zuidoost-noordwest oriëntatie, die 

zich tussen de Peelhorst (de lijn Roermond – Nistelrode – Lith) en de Kempenhorst (Gilze-Rijen - 

Oosterhout) bevindt (Berendsen, 2005, De Mulder e.a. 2003). In de Roerdalslenk is gedurende het 

Weichselien een dik pakket dekzand afgezet (Stouthamer et al., 2015). De afzetting van het dekzand 

naar de Slenk vond plaats in verschillende fasen, waar hoofdzakelijk bij verminderde aanvoer fijner 

sediment werd afgezet of zelfs bodemvorming kon optreden (Schokker, 2003). Met name in de 

periode tussen 40000 en 30000 jaar geleden was er sprake van een kleine klimatologische opleving, 

waardoor verstuiving verminderde (het Hengelo-Denekamp interstadiaal). Gedurende die periode 

kenmerkte de Slenk zich als een relatief vochtig gebied, waarin permafrost en ondiepe kleine meren 

voorkwamen (Schokker, 2003). De afgenomen mate van verstuiving en de hoge vochtigheid in het 

gebied leidden ertoe dat het fijner sediment (silt) werd ingevangen in de meren in het gebied. Dit 

leidde tot de vorming van een circa 1,0 tot 2,0 m dikke leemlaag, die geologisch gezien tot het 

Liempde Laagpakket wordt gerekend (De Mulder e.a., 2003, in de volksmond ‘Brabants Leem’). Ook 

kon in die periode lokaal veenvorming optreden en werd klei afgezet nabij kleine beeklopen die het 

landschap van de toenmalige Slenk doorsneden. Deze klei behoort geologisch gezien tot het Best 

Laagpakket (De Mulder e.a. 2003). 

Na het Hengelo-Denekamp interstadiaal werd het klimaat kouder en trad verdroging op, waardoor de 

intensiteit van verstuiving toenam. De bodem was permanent bevroren (permafrost) en vegetatie was 

vrijwel verdwenen. Onder deze periglaciale omstandigheden hadden wind en water vrij spel. Oudere 

sedimenten werden door verstuiving en sneeuwsmeltwater continu omgewerkt en opnieuw afgezet. 

Deze zogenaamde fluvio-eolische, fluvioperiglaciale of nat-eolische zanden kenmerken zich door het 

voorkomen van grindsnoertjes en leemlaagjes en worden ingedeeld bij de Formatie van Boxtel (de 

Mulder et al., 2003). Voorheen werd dit zand ook wel Oude Dekzand genoemd. Vooral in de laatste 

fasen van het Weichselien (tijdens de Vroege en Late Dryas), waren de verstuiving en afzetting van 

zand erg sterk. De grote hoeveelheid zand, die toen nog is verplaatst, heeft geleid tot de vorming van 

enkele zeer grote dekzandruggen, die dwars door Noord-Brabant lopen. Deze grote ruggen liggen 

dwars op de Slenk (Berendsen, 2005). Ook op lokaal niveau hebben zich duinen, ruggen en welvingen 

gevormd. Deze kunnen soms zelfs wel één tot twee meter boven hun omgeving uitsteken.  

Tussen 11000 en 10000 jaar geleden (het Jonge Dryas-stadiaal) kende Nederland een toendraklimaat. 

Er was sprake van discontinue permafrost en het vegetatiedek brak open. Hierdoor kon lokaal zand 

gaan verstuiven dat vervolgens werd afgezet in langgerekte en paraboolvormige ruggen. In de 

Roerdalslenk hebben deze zeer grote dekzandruggen overwegend een zuidoost-noordwest oriëntatie 

en worden ze ook wel dekzandgordels genoemd. Dit puur eolisch afgezette zand wordt dekzand 

genoemd en vormt het Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel. Vroeger werd dit zand 

Jong Dekzand genoemd (de Mulder et al. 2003). Deze dekzandgordels zorgden er eveneens voor dat 
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de beken niet goed naar het noorden konden afwateren, waardoor op veel plaatsen kleine meren 

ontstonden. Later braken verenigde beken/rivieren nabij ’s-Hertogenbosch door de dekzandgordels 

heen (Berendsen, 2005).  

In de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10000 jaar geleden), raakte het landschap bedekt 

door vegetatie en vond er nauwelijks actieve sedimentatie plaats. Er ontstond daardoor een landschap 

met dichtbegroeide zandruggen en -koppen, met daartussen de relatief vochtige, laaggelegen delen, 

waar zich veen kon ontwikkelen. Dwars door dit landschap lag een sterk vertakt systeem van beken 

(waaronder de Dommel en de Aa), die zorgden voor de ontwatering van de Slenk. Afzettingen hiervan 

worden gerekend tot het Laagpakket van Singraven (De Mulder e.a., 2013). Door het mineraalarme 

moedermateriaal ontwikkelen zich op de hoge en droge gronden voornamelijk podzolgronden. In de 

lagere en nattere delen van het landschap kan geen podzolering plaatsvinden en ontwikkelen zich 

beekeerdgronden en gooreerdgronden. Deze gronden worden gekenmerkt door oxdidatie-reductie 

processen.  

Geomorfologie en Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
Op de geomorfologische kaart valt het plangebied binnen een bebouwde zone. Circa 70 m ten 

zuidoosten van het plangebied is een laaggelegen beekdalbodem zonder veen gekarteerd met direct 

ten zuiden en noordoosten daarvan een dekzandvlakte die wordt doorkruist door een noord-zuid 

gelegen beekoverstromingsvlakte (kaartcodes 22R42L, 2M51 en 1M44). Volgens de atlas van de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft door de zuidzijde van het plangebied een waterloop gelopen, 

in ieder geval vanaf 1832 tot en met 1960 (atlas.odzob.nl). 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3; bijlage 4, bron: www.ahn.nl) is te zien dat het 

plangebied licht afhelt in zuidelijke richting. Het laagste punt binnen het plangebied ligt in het zuiden, 

op 19,0 m +NAP, en het hoogste punt ligt in het noorden, op 20,1 m +NAP. Binnen het plangebied zijn 

verder geen opvallende reliëfverschillen te zien. Het gebied ten noordwesten van het plangebied ligt 

ongeveer 3,5 m hoger dan het hoogste punt van het plangebied. Ten zuiden en ten oosten van het 

plangebied ligt het terrein even laag of lager dan het zuidelijke gedeelte van het plangebied.  

Bodem  
Op de bodemkaart is het plangebied gekarteerd als bebouwd. Ten zuiden van het plangebied zijn wel 

natuurlijke bodemtypen in beeld gebracht. Volgens de bodemkaart zijn ten zuiden van het plangebied 

namelijk gooreerdgronden, veldpodzolgronden, hoge zwarte enkeerdgronden en lage enkeerdgronden 

in leemarm fijn zand te verwachten (bodemkaartcodes pZn21, Hn21, zEZ21en EZg21, bijlage 5). Gezien 

de nabije ligging van het plangebied bij gekarteerde gooreerdgronden en hoge en lage 

enkeerdgronden, is het aannemelijk dat een of meerdere van deze bodemtypes ook in het plangebied 

voorkomen.  

• Enkeerdgronden werden over het algemeen op de middelhoge zandgronden aangelegd op de 

plek waar de bouwlanden lagen (Berendsen, 2005). Door het bemesten van de bouwlanden 

met potstalmest, vermengd met (heide)plaggen of plaggen uit de beekdalen, konden 

enkeerdgronden ontstaan, gronden die zich kenmerken door een meer dan 50 cm dikke, 

donkere humeuze bovenlaag (Berendsen, 2008). De relatief oudere enkeerdgronden zijn 

ontstaan in de Late Middeleeuwen en zijn aan te treffen op de relatief hogere en siltige 

zandruggen (bodemkaartcode zEZ21). In die periode zijn ook de lagere delen van de 

zandruggen opgehoogd en in gebruik genomen als akkerland, zodat voldoende voedsel 

geproduceerd kon worden voor de alsmaar toenemende bevolking (van Doesburg e.a., 2007). 

Archeologisch gezien zijn enkeerdgronden gronden bijzonder, doordat het aangebrachte 

humeuze dek het oude, begraven oppervlak van vóór de Late Middeleeuwen – en daarmee 

het archeologisch relevante niveau – heeft behoed voor tal van verstoringen (van Doesburg 

e.a., 2007). 
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• Gooreerdgronden vomen de de overgang tussen de juist benoemde enkeerdgronden en 

veldpodzolgronden, deze laatste zijn laaggelegen zandgronden met een dunne humusrijke 

bovengrond en een inspoelingslaag van humeuze stoffen die vooral in lage heidevelden werd 

aangetroffen. Gooreerdgronden zijn ook lage zandgronden met een 20-40 cm dikke 

humusrijke bovengrond, maar hier is de inspoelingshorizont niet duidelijk ontwikkeld 

waardoor het niet tot de veldpodzolgronden kan worden gerekend (De Bakker, 1966).  

In Dinoloket staan geen bodemkundige booronderzoeken in de buurt van het plangebied aangegeven.  

Grondwatertrap 
In het plangebied is sprake van een grondwatertrap (GWT) III*, een * achter de code betekent dat 

deze GWT wordt onderscheiden als een droger deel. Een GWT III* betekent dat de Gemiddeld Hoogste 

Grondwaterstand (GHG) tussen de 25 en 40 cm -Mv wordt aangetroffen en de Gemiddeld Laagste 

Grondwaterstand (GLG) tussen de 80 en 120 cm –Mv wordt aangetroffen. Dit betekent over het 

algemeen dat er sprake is van relatief natte gronden. Vanuit archeologisch oogpunt betekenen 

dergelijke grondwaterstanden, dat zowel organische (zaken als leer, hout) als anorganische 

restengoed in de bodem geconserveerd kunnen zijn gebleven. Organische zaken kunnen echter door 

een wisselingen in de grondwaterstand wel enigszins zijn aangetast. Zowel Dinoloket als 

Grondwaterstand Brabant hebben geen meetwaarden voorhanden in de omgeving van het plangebied 

(www.dinoloket.nl en www.grondwaterstand.brabant.nl). 
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7. Archeologische waarden en onderzoeken 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

Archeologisch terrein (monument) Nee 

Verwachting gemeentelijke beleidsadvieskaart Deels hoge archeologische verwachting en 
deels zone bebouwing/infrastructuur 

Archeologische waarnemingen / 
vondstmeldingen 

Ja, onderzoeksmeldingen 2303456100 en 
2178369100 

 

Archeologische verwachting 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status 

en is ook niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). 

Het plangebied valt op de archeologische beleidskaart van de gemeente Veldhoven in twee 

verschillende zones (bijlage 2). Het noordelijk deel van het plangebied ligt in een zone met 

een hoge archeologische waarde (voor de periode Bronstijd-Nieuwe Tijd). Dit is gebaseerd op 

de ligging van dit deel in de historische kern van Veldhoven. Het zuidelijke gedeelte van het 

plangebied ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting.  

Bekende waarden en onderzoeken in en rondom het plangebied 

In het plangebied staan twee archeologische onderzoeksmelding geregistreerd, echter is het 

plangebied maar in één van deze onderzoeken daadwerkelijk onderzocht (bijlage 6). In 2010 

heeft in het plangebied namelijk een archeologisch bureauonderzoek plaatsgevonden 

(onderzoeksmelding 2303456100, toponiem: De Run). Uit het onderzoek is gebleken dat 

binnen het plangebied sporen van off-site activiteiten vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met 

de Vroege Middeleeuwen kunnen worden aangetroffen. Ook kunnen nederzettingsresten 

vanaf de Late Middeleeuwen aangetroffen worden. De archeologische resten worden vanaf 

het maaiveld verwacht (Leuvering en Nillesen, 2014). 

Ook in de omgeving van het plangebied heeft onderzoek plaatsgevonden (straal 500 m): 

• In de omgeving van het plangebied zijn verschillende bureauonderzoeken uitgevoerd die 

geen nieuwe informatie geven voor de gespecificeerde archeologische verwachting van 

onderhavig plangebied. Deze zijn derhalve buiten beschouwing gelaten.  

• In 2007 heeft een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden in een 

onderzoeksgebied waar ook het plangebied toe behoorde, het plangebied zelf is echter 

niet onderzocht (onderzoeksmelding 2178369100, toponiem: De Run). Uit dit onderzoek 

is gebleken dat in het dichtstbijzijnde onderzochte gebied, dat op circa 200 m ten 

zuidwesten van het plangebied ligt (in een dekzandvlakte), geen behoudenswaardige 

vindplaatsen aanwezig waren, waardoor werd geadviseerd geen vervolgonderzoek te 

starten (Beestman, 2007).  

• Circa 190 m ten zuiden van het plangebied (in de dekzandvlakte) heeft in 2009 een 

archeologisch bureauonderzoek plaatsgevonden (onderzoeksmelding 2257368100, 

toponiem: Gender). Uit dit onderzoek is gebleken dat de ligging van de beek de Gender 

aan de Kempenbaan een relatief jonge ligging van de beek is. De kans dat er nog 

archeologische resten die te relateren zijn aan een beekdal (wegen, beschoeiingen) in 

het onderzochte gebied aanwezig zijn, is klein. Alleen in het gedeelte van de Gender dat 

direct ten zuiden van onderhavig plangebied ligt, is de loop nagenoeg hetzelfde als van 

de oude Gender. Op deze plek bestaat nog een lage kans op het aantreffen van 

archeologische resten uit een uitsluitend natte context, zoals windmolens, dijken, 
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visfuiken, rituele deposities en dergelijken. Daarom is geadviseerd ten tijde van 

graafwerkzaamheden op deze plek een (lichte) vorm van archeologische begeleiding uit 

te voeren (Van der Weele, 2009). Er is binnen Archis geen melding gemaakt van 

vervolgonderzoek. 

• Circa 450 m ten noorden van het plangebied (in de bebouwde kom) heeft in 2003 een 

booronderzoek plaatsgevonden dat geen archeologische vindplaatsen heeft opgeleverd 

(onderzoeksmelding 2139391100, toponiem: Sterrenlaan). De rapportage en exacte 

resultaten van dit onderzoek zijn echter niet openbaar raadpleegbaar (Suijlekom, 2003). 

Later, in 2009, heeft een archeologisch bureauonderzoek met boringen plaatsgevonden 

(onderzoeksmelding 2258478100, toponiem: Sterrenlaan/ Van Aelstlaan). Uit dit 

onderzoek is gebleken dat op het terrein enkeerdbodems aanwezig zijn en dat de 

bodemopbouw onverstoord oogt. Het niveau waarop archeologische resten zich kunnen 

bevinden is in dit onderzoeksgebied vastgesteld op circa 110-125 cm -Mv. Verder is uit 

het onderzoek gebleken dat de fundering van de thans aanwezige bebouwing reikt tot 

net aan de C-horizont, waardoor het niveau met de mogelijke archeologische resten niet 

zwaar is verstoord en het archeologische bodemarchief nog relatief goed bewaard is 

gebleven. In het onderzoeksgebied kunnen sporen aanwezig zijn uit de periode Laat-

Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Hierdoor is geadviseerd een vervolgonderzoek in de vorm 

van proefsleuven, en eventueel ook een sloopbegeleiding, uit te voeren wanneer 

bekend is wat de bodemingrepen in het gebied zullen zijn (Van der Weele, 2009). Het 

vervolgonderzoek heeft in 2012 plaatsgevonden in de vorm van een proefsleuven 

onderzoek (onderzoeksmelding 2379768100, toponiem: Sterrenlaan/ Van Aelstlaan). In 

het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied is de bodem opgebouwd met dekzand, 

een moderpodzol, een akkerlaag en een dik plaggendek. Het noordelijke gedeelte van 

het onderzoeksgebied ligt in een depressie die is gecreëerd door een oost-west 

georiënteerde geul. In het noordelijke gedeelte is alleen een middeleeuwse greppel 

aangetroffen, bovendien was de bodem tot ver onder het archeologische vlak 

afgegraven. In het zuidelijke gedeelte zijn sporen, daterend uit de Bronstijd, IJzertijd en 

Middeleeuwen, aangetroffen, deze sporen zijn gelegen op een helling naar een zandkop. 

In één van de putten is een houtskoolrijke kuil uit de Bronstijd aangetroffen waar een 

complete pot uit dezelfde tijd in zat. Deze pot is intentioneel begraven en kan worden 

geclassificeerd als een Drakestein type 1a pot. Verder zijn in een andere put sporen uit 

de IJzertijd aangetroffen. De desbetreffende huil en paalkuilen bevatte aardewerk uit de 

IJzertijd. De sporen vormen geen duidelijke structuur maar hebben ze te maken met off-

site activiteiten. Verder zijn in één put twee greppels uit de Volle of Late Middeleeuwen 

aangetroffen. Uiteindelijk is geadviseerd het met proefsleuven onderzochte gebied vrij  

• Op circa 170 m ten noordoosten van het plangebied (tevens in de bebouwde kom) heeft 

in 2011 een archeologisch bureauonderzoek met boringen plaatsgevonden 

(onderzoeksmelding 2320888100, toponiem: Dorpsstraat 165). Uit dit onderzoek is 

gebleken dat de bodem diep is verstoord, tot een diepte van 100-140 cm -Mv. In het 

merendeel van de boringen was een ophogingspakket aanwezig met daaronder enkele 

verstoorde lagen. Op basis van de verstoorde bodem en de afwezigheid van 

archeologische indicatoren is geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren 

(Vansweevelt, 2011).  

• Op circa 230 m ten noordoosten van het plangebied (in de bebouwde kom) heeft in 

2012 een archeologisch bureauonderzoek met boringen plaatsgevonden 

(onderzoeksmelding 2379387100, toponiem: Dorpstraat 122). Uit dit onderzoek is 

gebleken dat de fundamenten van een voorganger van de huidige kerk kunnen worden 

aangetroffen. Het booronderzoek toonde echter aan dat de bodem bestaat uit een 
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vergraven plaggendek op matig fijn zand. Op basis van dit onderzoek is geadviseerd het 

onderzochte gebied vrij te geven en geen aanvullend onderzoek uit te voeren (Van 

Kappel en Huizer, 2014). 

 

Uit één van de verrichtte onderzoeken in de omgeving van het plangebied is gebleken dat 

sporen uit de periode Bronstijd-Middeleeuwen aangetroffen kunnen worden op de heling 

naar een zandkop. Deze sporen hadden te maken met te maken met off-site activiteiten en 

greppels uit de Middeleeuwen. Op de plek van de oude loop van de beek de Gender kunnen 

archeologische resten aanwezig zijn die te maken hebben met een beekdal, zoals dijken en 

visfuiken. Er heeft echter geen vervolgonderzoek plaatsgevonden op plekken waar de oude 

loop van de Gender liep, het is daarom niet bekend wat voor archeologische resten hier 

daadwerkelijk aangetroffen kunnen worden. Het plangebied behoort tot de historische kern 

van Veldhoven, die bewoond was vanaf de Middeleeuwen. Dit betekent dat in het plangebied 

ook sporen van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aanwezig kunnen zijn. Verder ligt het 

plangebied in de buurt van de beek de Gender.  

  



20 
 

8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Ja 

Historisch gebruik Huizen (met schuur) en erf, tuin, weiland en boomgaard 

Huidig gebruik Bedrijfspand en parkeerplaatsen 

Bodemverstoringen Bouw- en sloopwerkzaamheden 

 

Historische situatie 

De oudst bekende historische vermelding van Veldhoven komt uit 1294, waar het wordt 

vermeld als Velthoven (Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, www.dse.nl). De naam komt 

van de samenstelling veld, wat ontgonnen woeste grond betekend, en hove(n), wat hoeven of 

hofsteden betekent (Van Berkel en Samplonius, 2006). Veldhoven is in de Late Middeleeuwen 

ontstaan, toen vanwege het verschijnsel van dorpsverplaatsing de bewoning zich van de 

hoger gelegen dekzandruggen naar een nieuwe plek, vaak parallel aan een beekloop, 

verplaatste (De Bont, 1993).  Volgens de atlas van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

heeft door de zuidzijde van het plangebied een waterloop gelopen, in ieder geval vanaf 1832 

tot en met 1960 (atlas.odzob.nl). Dit was de oude loop van de beek de Gender. Deze heeft 

door het zuidelijk deel van het plangebied gelopen en is later verlegd. 

De oudst geraadpleegde kaart is de Kadastrale Minuut uit 1811-1832 (figuur 4). Hierop zijn 

verschillende gebouwen in het plangebied aanwezig. Het plangebied omvat volgens de 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) verschillende percelen met verschillende functies. 

Volgens de OAT is het plangebied in gebruik als boomgaard, weiland, tuin en verschillende 

erven met huizen en schuren. Op figuur 4 is te zien dat binnen het plangebied aan de 

westelijke zijde drie grote en twee kleinere gebouwen aanwezig zijn. Verder is te zien dat het 

zuiden van het plangebied tegen een watergang aan ligt, dit is de verlegde loop van de 

Gender. De straten Dorpstraat en De Run zijn ook al te zien op de Kadastrale Minuut.  

Op de historische kaarten (figuur 5-10) is de ontwikkeling van het plangebied door de tijd 

heen te volgen. Op de kaart van rond 1900 zijn binnen het plangebied verschillende 

gebouwen te zien, het is goed mogelijk dat dit dezelfde gebouwen zijn als degene van de 

Kadastrale Minuut. Op de kaart van rond 1925 is te zien dat zich binnen het plangebied 

verschillende veranderingen hebben voorgedaan. De bebouwing die te zien is op de 

Kadastrale Minuut is niet meer aanwezig op de kaart van rond 1925. Op deze kaart is te zien 

dat alleen in het noordelijke gedeelte van het plangebied twee gebouwen staan, de rest van 

het plangebied is in gebruik als gras- of akkerland. Wel lijkt aan de zuidwestkant van het 

plangebied ook een klein gebouw te staan, dit gebouw is beter zichtbaar op de kaart van rond 

1950. Op deze kaart is ook te zien dat de twee gebouwen in het noorden plaats hebben 

gemaakt voor twee gebouwen in de noordwesthoek van het plangebied. Op de kaart van 

rond 1975 is alleen nog het kleinere gebouw aan de zuidwestkant van het plangebied te zien, 

verder is het plangebied onbebouwd. Op de kaart van rond 1984 is in het noorden van het 

plangebied het huidige gebouw te zien, volgens de kadastrale gegevens is dit gebouw in 1974 

gebouwd (bagviewer.kadaster.nl). In 2015 is de verhardde parkeerplaats in het zuiden van het 

plangebied aanwezig. 

Militair erfgoed 
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft geen indicatie dat er in het plangebied zelf 

erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig is (www.ikme.nl). De VEO Bommenkaart geeft 

een indicatie dat vooronderzoek van explosieven heeft plaatsgevonden in het plangebied, 

maar de resultaten van dit onderzoek zijn niet openbaar raadpleegbaar 

http://www.ikme.nl/
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(www.explosievenopsporing.nl). Op de kaart van verdedigingswerken zijn geen 

verdedigingswerken bekend in het plangebied of in de omgeving van het plangebied 

(www.landschapinnederland.nl /militaire-landschapskaart). 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 
Het plangebied is in gebruik als bedrijfspand en parkeerplaatsen. De oppervlakte van het 

gebouw bedraagt circa 1.000 m2, de precieze oppervlakte van het parkeerterrein is niet 

bekend. Van de huidige bebouwing zijn geen bouwtekeningen beschikbaar die inzicht kunnen 

geven in de huidige bodemverstoringen. Wel wordt verwacht dat de grond is verstoord daar 

waar de huidige bebouwing staat. Verder zijn geen gegevens bekend waaruit valt af te leiden 

of, en in hoeverre, de bodem in het plangebied door vroegere werkzaamheden in het terrein 

is verstoord (in Bodemloket, www.bodemloket.nl). Naar aanleiding van de historische kaarten 

is de verwachting dat de bodem in het zuiden en oosten van het plangebied verstoord is door 

landbouwwerkzaamheden. In het noorden en westen van het plangebied heeft historische 

bebouwing gestaan die de bodem verstoord kan hebben door bouw- en 

sloopwerkzaamheden. Het plangebied staat niet geregistreerd op de Ontgrondingenkaart van 

de Provincie Noord-Brabant (2005). 

http://www.bodemloket.nl).de/
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Figuur 5: Het plangebied op de topografische militaire kaart van rond 1900. 
Het plangebied is met rode lijnen weergegeven (bron: topotijdreis.nl). 

Figuur 4: Het plangebied op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven (bron: beeldbank RCE). 
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Figuur 6: Het plangebied op de topografische militaire kaart van rond 1925. 
Het plangebied is met rode lijnen weergegeven (bron: topotijdreis.nl). 

Figuur 7: Het plangebied op de topografische militaire kaart van rond 1950. 
Het plangebied is met rode lijnen weergegeven (bron: topotijdreis.nl). 
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Figuur 8: Het plangebied op de topografische militaire kaart van rond 1975. 
Het plangebied is met rode lijnen weergegeven (bron: topotijdreis.nl). 

Figuur 9: Het plangebied op de topografische militaire kaart van rond 1984. 
Het plangebied is met rode lijnen weergegeven (bron: topotijdreis.nl). 
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Figuur 10: Het plangebied op de topografische militaire kaart van rond 
2015. Het plangebied is met rode lijnen weergegeven (bron: 
topotijdreis.nl). 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Laat-Paleolithicum - Nieuwe Tijd 

Complextypen Nederzettingen en sporen van landgebruik 

Stratigrafische positie Vanaf het maaiveld 

 

Aanwezigheid en dichtheid 
Het plangebied ligt vermoedelijk op de flank van een dekzandrug richting een beekdal, zoals 

uit reliëfverschillen op het AHN valt af te leiden. Verder worden in het plangebied 

enkeerdgronden of gooreerdgronden verwacht. Deze kunnen het oorspronkelijk 

bodemprofiel (en daarmee eventuele archeologische resten) hebben behoed voor 

bodemverstoringen en daarmee verstoring van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Het plangebied bevindt zich in de historische kern van Veldhoven, bovendien ligt de oude 

loop van de beek de Gender in het zuiden van het plangebied. Op het historisch 

kaartmateriaal is te zien dat in de Nieuwe Tijd binnen het plangebied verschillende gebouwen 

aanwezig waren. Het is mogelijk dat de bewoning binnen het plangebied teruggaat naar de 

Middeleeuwen, sinds in de Middeleeuwen bewoning verplaatste van hoge gelegen terreinen 

naar gebieden parallel aan beekdalen. Aangezien Veldhoven bewoond was in de 

Middeleeuwen kan het bewoningslint waarop het plangebied ligt ook tot deze periode 

teruggaan. Op grond van de ouderdom van de verwachte afzettingen in het gebied, kunnen 

daarom vindplaatsen uit de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd aanwezig zijn. De 

verwachting hierop is hoog. 

Sporen van landgebruik, zoals bijvoorbeeld greppels of sporen van landbouw, kunnen uit deze 

periode ook verwacht worden. 

Stratigrafische positie 
Wat betreft resten uit de periode Late-Middeleeuwen – Nieuwe Tijd ligt het archeologisch 

relevante niveau vlak onder het maaiveld. Voor de periode Laat-Paleolithicum – Late-

Middeleeuwen ligt het archeologisch relevante niveau mogelijk onder een (deels) intact oud 

bouwlanddek, en wordt het gevormd door de top van dekzandafzettingen. De precieze diepte 

van de top van de dekzandafzetting is echter niet bekend en kan lokaal sterk variëren, 

daarom zal de bodem verder onderzocht moeten worden door middel van boringen 

(hoofdstuk 10).  

In de top van de dekzandafzettingen kunnen sporen van bodemvorming aanwezig zijn, die 

indicatief zijn voor de mate van intactheid van eventuele archeologische resten. Het dekzand 

ligt waarschijnlijk begraven onder een oud bouwlanddek, dat zich als gevolg van 

landbemesting in de Middeleeuwen heeft kunnen ontwikkelen. De aanwezigheid van dit dek 

kan voor een goede conservering van archeologische resten in de top van het dekzand 

hebben gezorgd, doordat deze beschermd kon blijven tegen (sub)recente verstoring (zoals 

(diep-)ploegen). In het zuiden van het plangebied is er een kleine kans dat er nog specifieke 

vindplaatsen met natte archeologie aanwezig zijn ter hoogte van de oorspronkelijke loop van 

de Gender. De precieze diepte van de oude loop van de Gender is onbekend en zal verder 

onderzocht moeten worden door middel van boringen. 

Complextypen 
In het plangebied worden nederzettingsterreinen verwacht, maar ook sporen van landgebruik 

of grafvelden kunnen aanwezig zijn. Voor wat betreft de periode Laat-Paleolithicum – Late 
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Middeleeuwen kunnen nederzettingsterreinen worden verwacht, hetzij in de vorm van 

(seizoensgebonden) jachtkampementen, hetzij in de vorm van een meer sedentaire 

bewoningsvorm (boerderijen). Dergelijke plekken kenmerken zich door een strooiing van 

bekapte stukken vuursteen en (eventueel) haardkuilen. Uit de latere perioden bestaat de 

kans op het voorkomen van erven, bestaande uit een boerderij, bijgebouwen en waterputten. 

Vanwege de nederzettingsverplaatsing in Brabant in de Middeleeuwen is het waarschijnlijk 

dat bewoning zich hier kenmerkt door kortstondige bewoning. Kortstondige bewoning, 

sporen van landgebruik en grafvelden zullen zich kenmerken door grondsporen en 

verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. Verder kunnen in het zuiden van het plangebied, op de plek van de oude 

Gender, specifieke vindplaatsen met natte archeologie aanwezig zijn. Deze vindplaatsen 

kenmerken zich door archeologische resten uit een uitsluitend natte context, zoals 

windmolens, dijken, visfuiken, rituele deposities en dergelijken. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend booronderzoek 

Aantal boringen 5 

Type boor Edelmanboor 

Boordiameter 7 cm 

Maximale boordiepte 200 cm -Mv 

 
Werkwijze 
Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische 

verwachting in het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het 

plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt om de mate 

van intactheid van de bodem te bepalen, inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte 

landschappelijke ligging van het plangebied. In totaal zijn in het plangebied 5 boringen gezet 

(boring 1-5). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 

cm. Beneden de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter 

van 3 cm, tot een diepte van maximaal 200 cm -Mv. De opgeboorde monsters zijn handmatig 

verbrokkeld, versneden en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

(zoals bot, aardewerk, baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De boringen zijn 

gefotografeerd, waarna ze zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Deze foto’s en beschrijvingen zijn 

terug te vinden in bijlage 8 en 9. De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld in het 

plangebied. De ligging van de boringen is opgenomen in bijlage 7. De hoogteligging ten 

opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN; bijlage 5).  

Veldwaarnemingen 
Het plangebied valt op te delen in een noordelijk en een zuidelijk deel. In het noorden staat 

een omvangrijk bedrijfsgebouw, hetgeen volgens een toelichting op het gebouw een 

voormalig stadskantoor of gemeentekantoor betreft van Veldhoven. Aan de noordkant van 

het gebouw ligt een parkeerplaats en ten noordoosten ervan staat een fietsenhok. Onder het 

gebouw is vanaf deze kant tevens waar te nemen dat er onder het gebouw een kelder 

aanwezig is, aangezien hier een toerit aanwezig is. Het zuidelijk deel van het plangebied 

vormt een parkeerplaats met daar in het midden wat openbaar groen. Aan de hand van de 

hoogteligging van het maaiveld valt op dat het noordelijk deel relatief wat hoger ligt dan het 

zuidelijk deel (circa 50-100 cm). Het is niet uitgesloten dat dit samenhangt met de opbouw 

van het vroegere landschap in het gebied. Foto’s van het plangebied ten tijde van het 

veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 12. 

Op een ANWB-bord tegen de gevel van de bestaande bebouwing staat het volgende: “Derde 

gemeentehuis van Veldhoven. Vanaf mei 1974 tot april 1988 in gebruik als gemeentehuis. 

Gebouwd in 1972-’74 onder architect J. Boersma uit Eindhoven met als doel gemeentelijke 

diensten te huisvesten totdat een gemeentehuis in het nog te ontwikkelen Centrum van 

Veldhoven zou worden gebouwd. Naar zijn uiterlijk werd het ‘stadskantoor’ genoemd.” 
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Lithologie en bodemopbouw 
De bodemopbouw binnen het plangebied valt op te delen in een zuidelijk en een noordelijk 

deel. In het zuidelijk deel, de wat lager gelegen parkeerplaats, zijn drie boringen uitgevoerd. 

Hiervan is er één geslaagd: de ondergrond van de parkeerplaats bestaat hier namelijk uit een 

minimaal 150 cm dik sterk puinhoudend ophoogpakket, waarin respectievelijk boringen 1 en 

2 op een diepte van 140 en 130 cm – mv gestaakt zijn. Boring 3 is wel geslaagd. De 

bodemopbouw hier laat een circa 70 cm dik pakket geel ophoogzand zien, waaronder sprake 

is van een historisch ophogingspakket en een sterk kleiige veenlaag (tussen 180 en 200 cm -

Mv, 17,8 en 17,6 m +NAP) op verspoeld dekzand (vanaf 200 cm -Mv, 17,6 m +NAP). Het 

veenpakket is in de top rommelig, bevat daar wat bouwpuin en vormt vermoedelijk de 

opvulling van het beekdal van de Gender, zoals op grond van het bureauonderzoek verwacht 

werd. Het puin is vermoedelijk als gevolg van vroeger landgebruik in het dal terecht gekomen. 

Het verspoelde dekzand kenmerkt zich als een matig gesorteerd, matig grof, wit zand, waarin 

enkele (verspoelde) plantenresten aanwezig. Boring 3 toont in ieder geval aan dat onder het 

dikke ophoogpakket ter plekke van de parkeerplaats sprake is van een mogelijk intacte 

beekdalopvulling. 

In het noordelijk deel van het plangebied zijn twee boringen uitgevoerd, boringen 4 en 5. Hier 

is onder in de boringen matig fijn, goed gesorteerd zand gevonden. Dit zand is 

geïnterpreteerd als dekzand. De top van het zand bevindt zich op een diepte van 135-150 cm 

-Mv (18,9 m +NAP). Daarop ligt een humeus ophoogpakket, waarin in het gehele pakket 

resten baksteen zijn waar te nemen. Dit pakket is waarschijnlijk historisch en te relateren aan 

de vroegere bebouwing die voorheen in het plangebied. De top van dit pakket kenmerkt zich 

echter door de aanwezigheid van zandbrokken en baksteenpuin (verstoringslaag). Dit wijst op 

een omwerking ervan. Tevens zijn stukken plastic in de toplaag aanwezig. Hierdoor bestaat 

Figuur 11: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. Linksboven de parkeerplaats 
in het zuiden, rechts die in het noorden. Linksonder zicht op de kelder onder het gebouw en rechts 
gebouwinformatie. 



30 
 

het vermoeden dat de omwerking het gevolg is van de aanleg van de huidige situatie in het 

gebied. Deze reikt in boring 4 tot een diepte van 70 cm -Mv, in boring 5 minimaal tot 110 cm -

Mv. 

De omwerking in het gebied is echter niet zodanig dat de ondergrond in het plangebied 

archeologisch gezien verstoord te beschouwen is. Enerzijds blijkt dit uit de homogeniteit van 

het humeuze grondpakket dat onder de verstoringslaag aanwezig is. Anderzijds zijn in de top 

van het dekzand nog sporen van bodemvorming aanwezig (in boring 4; in de vorm van een 

BC-horizont). Van welk type bodem de horizont een restant is, is niet duidelijk, maar de 

aanwezigheid ervan wijst in ieder geval erop dat de omwerking van de top van het dekzand 

naar schatting niet meer dan 30 cm is geweest. In boring 5 is geen sprake meer van 

bodemvorming in de top van het dekzand. Daar is de top ervan volledig omgezet. Het is 

echter hier onduidelijk of de omzetting het gevolg is van de aanleg van de huidige 

terreininrichting of juist de aanleg van historische bebouwing zoals die hier op vroeg-19e 

eeuws kaartmateriaal geprojecteerd staat. 

Archeologische indicatoren 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Echter dient te worden opgemerkt dat 

een IVO-verkennende fase niet gericht is op het opsporen van archeologische indicatoren, dus 

het ontbreken ervan is geen aanwijzing voor het ontbreken van archeologische resten. 

Archeologische interpretatie  

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is meer inzicht verkregen in de ondergrond 

op het plangebied. Er zijn de volgende constateringen gedaan: 

Het plangebied bevindt zich op de overgang van een dekzandwelving (in het noorden) naar 

een beekdal (in het zuiden). De ondergrond in het zuiden bestaat uit een pakket sterk kleiig 

veen op verspoeld dekzand, die wijzen op natte en drassige omstandigheden. In het noorden 

bevindt zich onder een verstoringspakket onverspoeld dekzand. 

De bodemopbouw in het plangebied is relatief eenduidig. Het dekzand in het noordelijk deel 

van het plangebied (ter plaatse van de dekzandrug) is afgetopt. Hier ligt een al dan niet 

verstoord humeus pakket abrupt op dekzand. Lokaal kunnen nog delen van de 

oorspronkelijke bodem in het dekzand aanwezig zijn (zoals is waargenomen in boring 4). Dit 

betekent dat de bodemopbouw in het noordelijk deel van het plangebied aangetast is, maar 

niet zodanig dat eventueel aanwezige archeologische grondsporen verdwenen zullen zijn. In 

het zuidelijk deel bevindt zich een beekdal. Hiervan is naar verwachting de bodem nog intact, 

omdat het dal is dichtgestort met zand en puinhoudende grond. In de humeuze vulling van 

het beekdal, zoals deze in boring 3 onder het ophoogzand is aangetroffen, kunnen echter nog 

wel sporen van landgebruik aanwezig zijn die samenhangen met de nabijgelegen bewoning 

langs de voorloper van de Run en de Dorpsstraat gelegen heeft. 

Op basis van het veldonderzoek is de archeologische verwachting van het noordelijk en 

zuidelijk deel van het plangebied bevestigd. 

• Het noordelijk deel heeft een hoge archeologische verwachting op de aanwezigheid 

van archeologische resten uit de periode Bronstijd-Nieuwe tijd. Het accent ligt hier 

naar verwachting met name op de periode Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

vanwege de ligging in een historisch lint, de aanwezigheid van bebouwing op 

historisch kaartmateriaal en de aanwezigheid van een onvergraven humeus 

ophoogpakket. Resten die hier te verwachten zijn hangen naar verwachting samen 

met bebouwing en bewoning (huisplattegronden, afval- en waterkuilen, resten van 
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houtbouw en steenbouw). Oudere resten zijn mogelijk door de latere activiteiten in 

het gebied aangetast. 

• De lage verwachting in het zuidelijk deel is met name gebaseerd voor de kans op 

sporen van bewoning in dit deel van het plangebied. Sporen van landgebruik en 

dumps kunnen echter wel aanwezig zijn, aangezien onder het ophoogpakket in een 

boring de beekdalbodem nog aanwezig is (vanaf circa 150 cm -Mv). De sporen van 

landgebruik hangen naar verwachting samen met de bewoning en bebouwing die in 

het noordelijk deel van het plangebied heeft plaatsgevonden. De verwachting op die 

resten is zodoende vanwege de nabije aanwezigheid van bebouwing (en ook 

infrastructuur, de voorloper van de Run) juist hoog. 

• Aantoonbaar verstoord is in ieder geval de plaatsen waar het huidige, onderkelderde 

bedrijfspand staat en de plek waar riolering aanwezig is.  Daar is diep genoeg 

gegraven dat alle archeologische resten aanwezig zijn. De verwachting op die 

plaatsen is laag.
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11. Conclusies en advies 

Conclusies 

• Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat het plangebied deels een hoge 

archeologische verwachting heeft voor de aanwezigheid van resten uit de periode Bronstijd-

Nieuwe Tijd. Dit is gebaseerd op de ligging van het plangebied op een dekzandwelving (langs de 

rand van een beekdal), de ligging van het dit deel van het plangebied in de historische kern van 

Veldhoven en de aanwezigheid van bebouwing op historisch kaartmateriaal sinds het begin van de 

19e eeuw. Dit laatste kan er namelijk op wijzen dat er ook voor de 19e eeuw sprake van 

bebouwing kan zijn geweest. Het zuidelijk deel van het plangebied ligt in een zone waar een 

beekdalbodem ligt. Volgens de gemeentelijke kaart heeft dit gebied een lage archeologische 

verwachting omdat er naar verwachting grootschalige subrecente verstoringen hebben 

plaatsgevonden. indien een beekdal echter intact is, kunnen er nog wel archeologische resten 

aanwezig zijn, zoals sporen van landgebruik van nabijgelegen bebouwing en nederzettingsresten 

uit de periode Laat-Paleolithicum-Mesolithicum (de periode dat er sprake was van lagere 

grondwaterstanden). Wat betreft de aanwezigheid van resten uit laatstgenoemde periode is een 

volledige intactheid van de top van het dekzand noodzaak, aangezien bij de meest geringe 

verstoring resten uit deze periode al buiten context terecht kunnen zijn gekomen. 

• Aantoonbaar verstoord zijn in ieder geval de plaatsen waar het huidige, onderkelderde 

bedrijfspand staat en de plek waar riolering aanwezig is. Daar hebben zulke diepe ontgravingen 

plaatsgevonden, dat hier geen intacte archeologische resten meer worden verwacht. De 

verwachting op die plaatsen is laag 

• Op basis van het veldonderzoek is de archeologische verwachting van het noordelijk en zuidelijk 

deel van het plangebied bevestigd. Het noordelijk deel heeft een hoge archeologische 

verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Bronstijd-Nieuwe tijd. 

Het accent ligt hier naar verwachting met name op de periode Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

vanwege de ligging in een historisch lint, de aanwezigheid van bebouwing op historische kaarten 

en de aanwezigheid van een onvergraven humeus ophoogpakket. Resten die hier te verwachten 

zijn hangen naar verwachting samen met bebouwing en bewoning (huisplattegronden, afval- en 

waterkuilen, resten van houtbouw en steenbouw). Oudere resten zijn mogelijk door de latere 

activiteiten in het gebied aangetast. De lage verwachting in het zuidelijk deel is met name 

gebaseerd voor de kans op sporen van bewoning in dit deel van het plangebied. Sporen van 

landgebruik en dumps kunnen echter wel aanwezig zijn, aangezien onder het ophoogpakket in 

een boring de beekdalbodem nog aanwezig is (vanaf circa 150 cm -Mv). De sporen van 

landgebruik hangen naar verwachting samen met de bewoning en bebouwing die in het noordelijk 

deel van het plangebied heeft plaatsgevonden. De verwachting op die resten is zodoende 

vanwege de nabije aanwezigheid van bebouwing (en ook infrastructuur, de voorloper van de Run) 

juist hoog. 

 

Advies 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd in het plangebied in het kader 

van de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied vervolgonderzoek uit te voeren. Het doel 

van dit onderzoek is het opsporen van grondsporen die met vroegere bewoning, bebouwing en/of 

sporen van landgebruik samenhangen. Het verdient de aanbeveling een dergelijk onderzoek in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek uit te voeren (inventariserend veldonderzoek, 

karterende/waarderende fase). 

Voor een gravend archeologisch onderzoek moet de onderzoeksstrategie op voorhand zijn vastgelegd 

in een Programma van Eisen, dat voor aanvang van het onderzoek is goedgekeurd door de bevoegde 

overheid (gemeente Veldhoven).  
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Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 

bevoegd gezag (de gemeente Veldhoven) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

Gemeentelijk selectiebesluit  (cf. Van der Weele en Kortlang, d.d. 07-04-2020) 

Aan de hand van de resultaten van het bureau- en booronderzoek en het hierboven opgestelde advies, 

heeft de gemeente Veldhoven – in dezen vertegenwoordigd door M. van der Weele en F.P. Kortlang – 

het volgende besloten: 

“Het onderzoek heeft aangetoond dat binnen het plangebied behoudenswaardige archeologische 

resten aanwezig kunnen zijn. Gravend archeologisch onderzoek is noodzakelijk om de archeologische 

verwachting te kunnen toetsen. Gezien de huidige inrichting is dat op dit moment nog niet mogelijk. 

Voor nu [wordt geadviseerd]: 

4) De dubbelbestemming archeologie in het op te stellen bestemmingsplan te handhaven met 

aangepaste planregels voor toekomstig onderzoek. 

5) Archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren als opstallen en verharding binnen het plangebied 

zijn gesloopt. Voor de ondergrondse sloop van gebouwen en voorzieningen dient de gemeentelijke 

richtlijn archeologie en sloop te worden nageleefd. 

6) Na sloop een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren ten einde een beeld te krijgen van de 

aanwezigheid, aard, omvang en behoudenswaardigheid van eventuele archeologische resten. Dit 

dient te worden vastgelegd in de voorwaarden voor de omgevingsvergunning.” 
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12. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden 

• Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2007. 

• Archeologisch Informatie Systeem (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2015. 

• www.ahn.nl 

• www.ruimtelijkeplannen.nl 

• www.planviewer.nl 

• www.topotijdreis.nl 

• www.bodemloket.nl 

• www.dinoloket.nl 

• Beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

• bagviewer.kadaster.nl 

• www.ikme.nl 

• www.dse.nl 
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 Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    
Nieuwe Tijd Late-Nieuwe tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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 Gemeentelijke archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaarten 
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 Geomorfologie 
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 Maaiveldhoogte 
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 Bodem 
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 Archeologische waarden en onderzoeken 
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 Boorpuntenkaart 
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 Foto’s van boringen 

De boringen zijn zo mogelijk uitgelegd per 50 cm -Mv. Boorkernen uit de Edelmanboor wijzen met de 

onderzijde van de boorkern (het diepste punt) naar boven. Gutsen liggen met het diepste sediment 

aan de rechterzijde en zijn waar noodzakelijk voorzien van aanvullende informatie met een meetlint.  

 

 

Boring 4 

 

 

 

Veen op dekzand in boring 3 
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 Boorbeschrijvingen 



1

boring: 19680-1
beschrijver: TNA, datum: 29-8-2019, X: 156.499, Y: 379.658, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 51W, hoogte: 19,10, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Veldhoven, plaatsnaam: Veldhoven, opdrachtgever: Aveco de Bondt b.v., uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 19,10 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

10 cm -Mv / 19,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 18,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gevlekt

60 cm -Mv / 18,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 18,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

85 cm -Mv / 18,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: vast, gestaakt, twee pogingen, plastic

 Einde boring op 140 cm -Mv / 17,70 m +NAP

boring: 19680-2
beschrijver: TNA, datum: 29-8-2019, X: 156.471, Y: 379.636, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 51W, hoogte: 19,10, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Veldhoven, plaatsnaam: Veldhoven, opdrachtgever: Aveco de Bondt b.v., uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 19,10 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

10 cm -Mv / 19,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 18,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: blik

70 cm -Mv / 18,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

85 cm -Mv / 18,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: gestuit, vast, geen leiding op KLIC hier

 Einde boring op 130 cm -Mv / 17,80 m +NAP



2

boring: 19680-3
beschrijver: TNA, datum: 29-8-2019, X: 156.454, Y: 379.669, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 51W, hoogte: 19,60, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Veldhoven, plaatsnaam: Veldhoven, opdrachtgever: Aveco de Bondt b.v., uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 19,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ophoogzand

60 cm -Mv / 19,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 18,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ophoogpakket

130 cm -Mv / 18,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

180 cm -Mv / 17,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

200 cm -Mv / 17,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegrijs, enkele siltlagen, matig grof, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 220 cm -Mv / 17,40 m +NAP

boring: 19680-4
beschrijver: TNA, datum: 29-8-2019, X: 156.426, Y: 379.724, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 51W, hoogte: 20,20, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Veldhoven, plaatsnaam: Veldhoven, opdrachtgever: Aveco de Bondt b.v., uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 20,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, oranje, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ophoogzand

35 cm -Mv / 19,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: piepschuim

70 cm -Mv / 19,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ophoogpakket

130 cm -Mv / 18,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

135 cm -Mv / 18,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

140 cm -Mv / 18,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 18,60 m +NAP



3

boring: 19680-5
beschrijver: TNA, datum: 29-8-2019, X: 156.397, Y: 379.706, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 51W, hoogte: 20,40, precisie hoogte: 
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Veldhoven, plaatsnaam: Veldhoven, opdrachtgever: Aveco de Bondt b.v., uitvoerder: Transect b.v.

0 cm -Mv / 20,40 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 20,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ijzervlekken

110 cm -Mv / 19,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, zwartgrijs, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 19,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, witgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

145 cm -Mv / 18,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwartgrijs, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: leembrokken

150 cm -Mv / 18,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 18,40 m +NAP
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